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 مقدمه -1

رت ه به صوکوجود دارد. دسته اول شایستگی های فنی  دو دسته شایستگیهای درسی آموزش فنی و حرفه ای  در برنامه

ای هودمان مشخص برای هر رشته تحصیلی و هر موقیعت آموزشی به تناسب مکان یادگیری )کالس و کارگاه( در قالب پ

 .کالن در سال های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود و دو مجموعه از آن ها دارای کتاب درسی است

ز سال اف نظر گی های غیر فنی که متعلق به رشته خاصی نسبت و برای دانش آموزان فنی و حرفه ای صردسته دوم شایست

 ولی می شود این شایستگی ها اگر چه برای همه توصیه شته باید برنامه ریزی و اجرا شود.و رتحصیلی و گروه شغلی 

ری و غلی و کاشو در سرنوشت  استو جهت دهنده اهمیت آن نه تنها کمتر از شایستگی های فنی نیست بلکه تسهیل کننده 

 ارائه می رفه ایمسیر زندگی افراد نقش تعیین کننده دارد این دسته از شایستگی ها در دو بخش در آموزش های فنی و ح

حل ام مراشود. بخش اول اجرای شایستگی های غیر فنی همراه با شایستگی های فنی به صورت تاکیدی است که در تم

، ت محیطیهای ایمنی و بهداشت، توجهات زیس عناوینجریان دارد و در هر تکلیف کار تحت  ه صورت تلفیقیب آموزش

 نگرش مرتبه ای از شایستگی های غیر فنی خاص با هر تکلیف کاری است.

ه ام رشتبخش دوم محتوای نظری و شایسته آموزش به صورت خاص است که به صورت درس جداگانه در برنامه درسی تم

ال سدر  ط کارت محیالزاما ، دو عنوان الزامات محیط کار و اخالق حرفه ای است. کها دیده می شود. از این گونه درس هاه

ارائه خواهد  ساعت 60هفته ای دو ساعت و در سال حدود  و کاردانش فنی و حرفه ای شاخه رشته های تحصیلی برای دهم

 ت یافتهگیری ساخپودمان یادگیری است و باید به صورت فعالیت های یادشایستگی و  مبتنی برکه ماهیت این درس ها  ،شد

 است.  طراحی و اجرا شود. این برنامه درسی مربوط به درس الزامات محیط کار است که با همین هدف تهیه شده
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 الزامات محیط کار چیست؟ -2

هنرجو برای یافتن موقیعت شغلی  هرشود که و غیر فنی گفته می عامهای ای از شایستگیالزامات محیط کار به مجموعه

مناسب، حضور موثر و بقاء و توسعه جایگاه شغلی، پیشگیری و کنترل مخاطرات شغلی، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس 

دارد. بدیهی است الزامات محیط کار ها در محیط کار بکارگیری آن و خود کارآمدی در محیط کار، نیاز به فراگیری و

هاست که شاغالن در محیط کار باید در آن به تسلط رسیده باشند و جزء عادات کاری آنان شده مجموعه ای از شایستگی

 ین مهم باید توجه شود. با تسلط در شایستگی ها ارتباط تنگاتنگ دارد و در جریان آموزش به ا 1باشد. بنابراین عادات کاری

 
 

                                                           
1  Habit 
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 الزامات محیط کار چارچوب مفهومی -3

ار، محیط کمحیط  وو ارتباطات انسانی، فناوری  رشامل مهارت کاریابی، محیط کا درس الزامات محیط کار از پنج شایستگی

ه بیی هستند که هاهدارای زیر مجموع نیز هااز این شایستگیتشکیل شده است که هر کدام  کار و قوانین و ایمنی و بهداشت

 با یکدیگر ارتباط دارند. صورت در هم تنیده، تعاملی و حرفه ای 
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 ه صورتبهای موجود در چرخه داخلی شایستگی ،چرخه داخلی و چرخه بیرونی :مدل فوق از دو چرخه تشکیل شده است

یر ساخت ز نجر بهمبه صورت در هم تنیده و تلفیقی خلی فراگیری چرخه دا و منطقی در محیط کار با یکدیگر ارتباط دارند

ا مراه بهتفکیکی شود. جدول زیر دسته بندی این شایستگی را به صورت های چرخه بیرونی میفراگیری شایستگی برای

 دهد.نشان می زمان آموزش هر یک را

 شایستگی های الزامات محیط کارمحتوای جدول 

 زمان آموزش محتوای پیشنهادی عنوان شایستگی های کلیدی

 محیط کار و ارتباطات انسانی
ده بیهو مهار کردن رفتارهایتحلیل محیط و روابط کار، توسعه پایدار، 

 شکست، قابلیت سازگاری با مشاغل و منجر به
 ساعت 18

 فناوری در محیط کار
ش نگر ، یادگیری با فناوری، تفکر وکار با مرتبط فناوری و اطالعات

 سیستمی
 ساعت 6

 ساعت 6 حقوق مزایا و قراداد، قانون کار، بیمه حوادث، بیمه اشخاص محیط و قوانین کار

 ایمنی و بهداشت کار
 مخاطرات شغلی، حدود مواجهه شغلی، ارزیابی و کنترل مخاطرات،

 ارگونومی، کمک های اولیه و پزشکی
 ساعت 24

 مهارت کاریابی

ر، کسب و کا تحلیل عالیق آگاهیهای ارتباطی شفاهی و کتبی، مهارت

وری توانایی حل مشکالت و مدیریت خود، کار تیمی، به کارگیری فنا

 و اطالعات، مهارت مصاحبه و مذاکره

 ساعت 6
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 سازماندهی محتوا -4

به  عمودی سازمان محتوا در این درس از جزء شایستگی ها در چرخه درونی برای هر شایستگی کالن شروع و به صورت

تگی ر شایسجزء شایستگی در چرخه دوم متصل خواهد شد و در نهایت ترکیب جزء شایستگی در چرخه اول و دوم برای ه

 محتوای آن را شکل می دهد. 

ین نقطه اب تعیا همین سلسله مراتب خواهد بود. نکته قابل توجه برای مولفان این کتتالیف کتاب درسی و تدریس هم ب

منطق  ( و یاو مشکل بودن( و توالی منطقی تکالیف کاری )ارتباط آسانیشروع است که می توان با وزن بندی محتوا )

  یادگیری آن را تایید کرد. پیشنهاد نویسندگان این برنامه توالی به صورت زیر است.
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 شیوه ارزشیابی -5

 باشد می 12 نمره 20 از فصل هر در قبولی نمره حداقل -1

 باشد می 12 نمره 20 از درس قبولی نمره  -2

 رفتار و آموزهنر توسط شده ارائه های فعالیت درسی، کتاب در شده طراحی های فعالیت اساس بر مستمر ارزشیابی نمره -3

 5 توان می اول، حالت گرفت، نظر در حالت دو در توان می را مستمر نمره .شود می تعیین آموزش، دوره درطول هنرجو

 هر در دوم، حالت .کرد اضافه نهایی میانگین نمره به پایان در و داد، اختصاص آن به برای را این درس نمره 20 از نمره

 دهی نمره تمسیس در درس این برای که آنجایی از .دارد اختصاص مستمر نمره به نمره،20 از نمره 5 یا 4 از نمره 1 فصل

 گرفت نظر در جداگانه را مستمر نمره فصل نیز هر برای توان می ، ثبت نمره 5 باید

 محیط سازی یهشب یا واقعی شرایط در فرد دادن قرار( محور فعالیت صورت به فصل هر پایان در پایانی ارزشیابی نمره  -4

 3 دهی نمره مسیست .شوند می سنجیده ارزشیابی برگ نمون در شده تعیین معیارهای اساس بر ها فعالیت .میباشد )واقعی

 شود می ضرب 5 ضرییب در شده نمره کسب و باشد می نمره

 آن نمره 5 که رددا نمره 20 فصل هر .باشد می کارنامه در شده ثبت نمره 5 میانگین کار، محیط الزامات درس نهایی نمره  -5

 .باشد 12 از کمتر نباید نمره این میانگین .باشد می ) 3 × 5 ( نمره 15و  مستمر

 که کرد احیطر را فعالیتی توان می کار، محیط الزامات درس ارزشیابی برگ نمونه به توجه با :نهایی ارزشیابی روش -6

 های شایستگی هنرجو

 نوع ها صلف از برخی در البته .گیرد کار به کار، واقعی محیط شبیه یا کار واقعی محیط در را فصل هر در شده کسب

 ای رشته هر برای فعالیت

 روی صحیح تننشس شیوه ارگونومی، بحث در کامپیوتر رشته برای چهارم فصل در مثال عنوان به .باشد متفاوت تواند می

 صحیح نحوه و صندلی

 ارزشیابی برای .کنند ااجر واقعی طوری به بخواهید هنرجویان از را آن با کردن کار همچنین کامپیوتر مانیتور به کردن نگاه

 چک یک توانید می

 انجام ای اهدهمش صورت به را ارزشیابی و کرده تهیه ارزشیابی، برگ نمون در شده تعیین معیارهای اساس بر ساده لیست

 .دهید
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 الزامات اجرا -6

 مدیران و بازآموزی هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی های حرفه ای و تخصصیآموزش  .1

 فراهم نمودن منابع و رسانه یاددهی و یادگیری .2

هنرآموز  -هنرآموز متخصص ایمنی، بهداشت و ارگونومی –هنرآموز برای آموزش شایستگی ها  3نیاز به حداقل  .3

 ر زمینه فناوری و محیط کارهنرآموز متخصص د-متخصص به بحث های رواشناسی کار

 تامین تجهیزات مورد نیاز برای آموزش شایستگی های مربوط به بخش ایمنی، بهداشت و ارگونومی .4

 صالحیت مربیان -7

 (HSEهنرآموزان گروه اول: فوق لیسانس ایمنی و بهداشت )همراه مدارک تخصصی  -

 هنرآموزان گروه دوم: لیسانس یا فوق لیسانس فناوری اطالعات -

 هنرآموزان گروه سوم: لیسانس و فوق لیسانس روان شناسی )تجربه کاری در محیط کاری صنعتی( -

 


